
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU 

 
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave  

Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta v Martine 

Kód predmetu:  Názov predmetu:  Lekárska biochémia pre zubné 

lekárstvo I 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: Prednáška/Cvičenie 

                                                                                   Rozsah (v hodinách) - týždenný: 2/3 

                                                                                   Metóda prezenčná                                                                                     

Počet kreditov: 5 kreditov 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. semester 

Stupeň štúdia: spojený 1. a 2. stupeň (MDDr.)  

Podmieňujúce predmety: Lekárska chémia 

Podmienky na absolvovanie predmetu: Hodnotenie prebieha formou písomnej skúšky,minimálna 
hranica úspešnosti je 60%.Hodnotenie:A:91-100%, B: 81-90%, C: 73-80%, D:66-72%, E:60-65%, 
Fx:59% a menej 

 

Výsledky vzdelávania: Absolvovaním predmetu študent získava základné informácie o biochemických 

a molekulárno-biologických dejoch v ľudskom organizme. Absolvent predmetu dokáže pochopiť deje 

potrebné pre udržanie zdravia a pre pochopenie príčin a tiež racionálneho liečenia mnohých chorôb. 

Hlavným cieľom je pochopiť všetky chemické pochody spojené so živými bunkami na molekulárnej úrovni 

a analyzovať nielen ich štruktúry, ale aj metabolické funkcie. Na seminároch  vo forme seminárnych prác 

dokážu poslucháči aplikovať teoretické znalosti do patologických procesov a riešenia jednotlivých typov 

ochorení na molekulovej úrovni. 

Stručná osnova predmetu:  

Princípy biologických oxidácií, tvorba makroergických zlúčenín, dýchací reťazec, tvorba ATP, inhibítory 

tvorby ATP a prenosu elektrónov. Intermediárny metabolizmus, Citrátový cyklus, postavenie acetyl-CoA 

v metabolizme živín, Glykolýza, oxidácia pyruvátu, aerobné ,  anaerobné odbúravanie glukózy, 

metabolizmus glykogénu, glukoneogenéza, regulácie, metabolizmus fruktózy, galaktózy, kyseliny 

glukurónovej, pentózový cyklus, metabolizmus glykoproteínov a proteogykanov, trávenie a vstrebávanie 

sacharidov, transport do buniek. Trávenie a vstrebávanie lipidických látok , metabolizmus mastných 

kyselín, nasýtených, nenasýtených polyénových, regulácie. Metabolizmus triacylglycerolov, membránových 

lipidov, fosfolipidov, glykolipidov, cholesterolu, regulácie. Metabolizmus plazmatických lipoproteínov- 

lipoproteinémie,  metabolizmus žlčových kyselín, ketolátok, vzájomné prepojenie metabolizmu sacharidov 

a lipidov, hormonálne regulácie, klinické aspekty jednotlivých metabolických porúch lipidov a sacharidov.  

Odporúčaná literatúra:  

Dobrota, D. a kol. Lekárska biochémia. Vysokoškolská učebnica. Vydavateľstvo Osveta, Martin, 2012,723 

s. 

Murray, R. K a spol. Harperova ilustrovaná biochémie. Galén, 2012, 730 s. 

Dobrota, D. a kol. Praktické cvičenia z lekárskej chémie a biochémie. Univerzita Komenského v Bratislave, 

2009, 123 s. 

Tatarková, Z. Problémové úlohy k seminárom z lekárskej chémie a biochémie. Univerzita Komenského 

v Bratislave, 2013, 89 s. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský  jazyk  

Poznámky: ---  

Hodnotenie predmetov  

Total number of students assessed: 7 

A: 14,3 %, B: 28,6 %, C: 42,9 %, D: 14,3 %, E: 0 %, FX: 0 %   

Vyučujúci: prof. MUDr. D. Dobrota, CSc, prof. RNDr. J. Lehotský, DrSc., prof. RNDr. P. Kaplan, CSc. 

doc. RNDr. A. Drgová, CSc., doc. RNDr. P. Račay, PhD, doc. Mgr. M.  Kmeťová Sivoňová, PhD, doc. Mgr. 

E. Babušíková, PhD., RNDr. J. Hatok, PhD., RNDr. T. Matáková, PhD., Ing. Z. Tatarková, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 31.1. 2014 

Schválil: prof.MUDr. Dušan Dobrota, CSc. 

 


